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Program pobožností na júl 2020 

 
4. 7 – 18.7. 2020 – Lacika R. – Dovolenka 
25. 7. 2020 – Popovič O. – Dovolenka 
 

Program pobožností na august 2020 

 

8. 8. 2020 – Lacika R. – Dovolenka 
15.8. a 22.8. 2020 – Popovič  O. – Dovolenka 
 
 

   Zborové oznamy 
 

Krst 
Dňa 3.7.2020 o 18.00 h na Tajovského 8, budeme mať slávnosť svätého 
krstu. Všetci ste srdečne pozvaní. 
 
Zborový guláš 
Dňa 5. júla 2020 sa uskutoční zborový guláš. Všetci ste srdečne pozvaní. 
Miesto: Ťahanovce a čas: 9.00 hod. Pozvite aj svojich priateľov. 
 
Zborová knižnica  
Zborová knižnica na Tajovského 8 je otvorená: Streda: 16.00 – 18.00 h/ 
Sobota: 16.30 – 17.30 h.  
Internetová stránka zborovej knižnice je: www.krestanska-kniznica.sk 
 

 
 

Zbory Cirkvi adventistov siedmeho dňa Kontakt 

Košice 1:  Tajovského 8 
Košice 2:  Hlavná 68 
Poproč:                  Nová 7 
Čakanovce: Čakanovce 63 
http://kosice.casd.sk 
 

Kancelária v Košiciach:  
Telefón: 055 6220 918 

Zodpovedný kazateľ: Oliver Popovič  
Mobil: 0915 656 694 
e-mail: opopovic@casd.sk 
 
Druhý kazateľ: Rastislav Lacika 
Telefón: 055 3813 095, Mobil: 0917 207 073 
e-mail: rastislavlacika@gmail.com 
 

 

  4. 7. 11. 7. 18. 7. 25. 7. 

Košice 1 9:00 Popovič O. Balogová L. 
Sobota v 
prírode Pôda L. 

Košice 2 9:00 
Popovič O.  

KE 1 Kažová I. 
Sobota v 
prírode Butala J. 

Poproč 9:00 Duchoňová  A. Popovič O. Duchoňová  A. Ulrichová I. 

Čakanovce 9:00 
13:30 

Balog O. Ulrichová I. Balog O. Lacika R. 

  1. 8. 8. 8. 15. 8. 22. 8. 29. 8. 

Košice 1 9:00 Balogová L. Butala J. 
Sobota v 
prírode 

Lacika R. Popovič O. 

Košice 2 9:00 Lacika R. Kažová I. 
Sobota v 
prírode 

Kmec B. Butala J. 

Poproč 9:00 Popovič O. Duchoňová A. Pôda L. Duchoňová A. Lacika R. 

Čakanovce 9:00 
13:30 

Balog O. Popovič O. Balog O. Ulrichová I. Balog O. 

Západy slnka: 
 

03. 07.      20:41 
10. 07.      20:37 
17. 07.      20:32 
24. 07.      20:24 
31. 07.      20:15 
 

07. 08.      20:04 
14. 08.      19:53 
21. 08.      19:40 
28. 08.      19:26 
 

Údaje o západe slnka  
sú prevzaté z 
http://www.sunrisesunset.
com/calendar.asp 
a platia pre geografickú 
polohu mesta Košice. 

Zborový mesačník Cirkvi adventistov s.d. 25. ročník  Júl - August 2020  

 
 
 
 
 
 

Zbory : 

Košice I 
Košice II  
Poproč 
Čakanovce 

 

 

 
 

Kristus sa nevráti pre Cirkev porazenú, ale 
pre víťaznú. Možno si niekedy hovoríš, že 
nemáš veľké šance uspieť. Potom sa potrebuješ 
pozrieť na „Božie šance“. Podľa Božej 
matematiky môže jeden človek poraziť tisíc 
nepriateľov, alebo dvaja desaťtisíc (pozri 5. 
Mojžišova 32,30). 

 
Boh rád berie niečo, čo vyzerá nepatrne a 

bezvýznamne, aby to rozmnožil a premenil vo 
víťazstvo. Keď Boh povedal Gedeonovi, že má 
s tristo vojakmi zničiť stodvadsať tisícovú 
armádu, Gedeon mu pripomenul, že je z 
najmenšieho kmeňa a z najmenšej rodiny. Boh 
však povedal: „... Ja budem istotne s tebou, a 
porazíš Madianov ako jedného muža.“ (Sudcov 
6,16; 8,10.)Toto jediné „istotne“ ruší všetky 
naše „možno“ a „čo keď“.  

 
Vo svojom živote potrebuješ postaviť 

duchovné medzníky, aby ti pripomínali časy, 
keď Boh predivne zasiahol v tvoj prospech. 
Keď Boh svojho času rozdelil rieku Jordán 
kvôli tomu, aby Jeho ľud mohol prejsť, vedel 
niečo, čo oni nevedeli - že na druhej strane 
budú čeliť veľkým problémom, vrátane Jericha. 
Vtedy potrebovali „pripomenutie“, istotu že 
Boh bude s nimi. Preto im povedal, aby 
nazbierali dvanásť kameňov z Jordánu a 
postavili pomník, ktorý by im a ich deťom 
pripomínal Jeho vernosť voči nim, ktorú 
prejavil v minulosti. 

 
Samuel urobil to isté potom, čo Izrael 

porazil Filištíncov. „Vtedy vzal Samuel jeden 
kameň a postavil ho medzi Micpou a medzi 
Šenom a nazval jeho meno Ében-ézer, (to je 
Kameň pomoci)  lebo riekol: Až potiaľto nám 
pomáhal Hospodin“ (1. Samuelova 7,12). 

 
Milá sestra a milý brat,  pred tým, než sa 

možno poddáš zastrašovaniu, pochybnostiam 
alebo porážke, zastav sa a pripomeň si, čo Boh 
pre teba doteraz urobil. Trebárs také dni, ako 
keď si sa stretol s Ježišom, ťažké obdobia, keď 
ťa viedol, ako ti  otvoril dvere rôznych 
príležitostí aj keď si si myslel, že sú navždy 
zatvorené, alebo ako ťa previedol životnými 
zlyhaniami...  

 
Zaznamenaj si takéto udalosti a často sa k 

nim vracaj. Budú ti stále pripomínať Božiu 
dobrotu, keď budeš mať sklon na ňu zabudnúť. 
Povedú ťa k vďačnosti za včerajšie požehnanie 
a k dôvere čeliť čomukoľvek, čo zajtrajšok 
prinesie. 

 
 Vezmem si to k srdcu, preto budem čakať 

na Neho.  Hospodinove skutky lásky 
neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa 
nekončí; obnovujú sa každého rána, veľká je 
Tvoja vernosť“. (Plač Jeremiášov 3,21-23). 

                                                                                       
                              S prianím Božieho vedenia a ochrany,  
                                                                                                     váš kazateľ, Oliver Popovič 
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           Ezechiel 36,26 
 
 

 
 

 
Keď ti Duch Svätý prebudil svedomie, čiastočne si si 

uvedomil zákernú moc viny a na úbohosť hriechu hľadíš s 
odporom. Chápeš, že ťa odlúčil od Boha a že si v zajatí moci zla. 
Čím viac sa chceš z neho vymaniť, tým viac poznávaš svoju 
bezmocnosť. Tvoje pohnútky nie sú čisté, tvoje srdce je 
poškvrnené. Cítiš, že tvoj život je plný sebectva a hriechu. Túžiš 
po odpustení, očistení a vyslobodení. Čo máš robiť, aby si získal 
súlad s Bohom, podobnosť jemu? 

Potrebuješ nebeské odpustenie, pokoj a lásku v duši. Za 
peniaze sa to nedá kúpiť, rozum na to nestačí, múdrosť to nevie 
dosiahnuť. Nieto nádeje, že by si to docielil vlastným úsilím. Boh 
ti to však ponúka ako dar, „bez peňazí a bez platenia„. Izaiáš 55,1. 
Stačí vystrieť ruku a uchopiť to. Pán hovorí: „Ak sú vaše hriechy 
ako šarlát, môžu zbelieť na sneh; ak sú červené ako purpur, môžu 
byť ako vlna.„ Izaiáš 1,18.  

Vyznal si svoje hriechy a v srdci si sa ich zriekol. Si 
rozhodnutý odovzdať sa Bohu. Choď teda k nemu a pros ho, aby 
zmyl tvoje hriechy a dal ti nové srdce. Ver, že on to urobí, 
pretože to zasľúbil. Ježiš za svojho pozemského života učil, že dar, 
ktorý nám Boh zasľubuje, musíme prijímať vierou a vtedy je náš. 
Ježiš uzdravil ľudí z rôznych chorôb, keď uverili v jeho moc. 
Pomáhal im v tom, čo mohli vidieť, a tým prebúdzal v nich 
dôveru, aby sa spoľahli na neho aj v tom, čo vidieť nemôžu. Tak 
ich privádzal k viere, že má moc odpúšťať hriechy. Jasne to 
povedal pri uzdravení človeka postihnutého porážkou: „Ale aby 
ste vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, – 
povedal ochrnutému: Vstaň, vezmi svoje lôžko, a choď 
domov!„ Matúš 9,6. Takisto hovorí evanjelista Ján, keď píše o 
Kristových divoch: „Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je 
Kristus, Syn Boží, a veriac – aby ste mali život v jeho mene„. Ján 
20,31.  

Takisto si aj ty v moci hriechu. Nemôžeš odčiniť svoje už 
spáchané hriechy. Nemôžeš si zmeniť srdce a stať sa svätým. Boh 
však sľubuje, že to všetko pre teba vykoná prostredníctvom Krista. 
A ty veríš tomuto sľubu. Vyznávaš svoje hriechy a odovzdávaš sa 
Bohu. Chceš mu slúžiť. Len čo to urobíš, Boh splní slovo, ktoré ti 
dal. Ak veríš zasľúbeniu – ver, že ti odpustil a očistil ťa, – Boh 
svoj sľub splní a ty si uzdravený práve tak, ako keď Kristus dal 
ochrnutému moc chodiť, len čo ten uveril, že je uzdravený. Ak 
veríš, je to tak. 

         Cesta ku Kristovi str. 34 – 35                                               
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   Správy Adventistickej informačnej služby 
 
Na Pobreží Slonoviny pokračuje výstavba modlitební 
Západoafrický štát Pobrežie Slonoviny doposiaľ nebol významne zasiahnutý pandémiou COVID-19. 
Práca miestnych tímov organizácie Maranatha Volunteers International pokračovala nepretržite, čo je 
pekný pohľad pre cirkev v krajine, kde je menej ako 10 000 adventistov. 
Prvý projekt Maranathy v tejto krajine, stavba modlitebne Anan, je teraz dokončený. Budova bude 
otvorená na slávnosti vysvätenia v lete za prítomnosti predsedu Cirkvi adventistov v západo-centrálnej 
Afrike. 
Ďalšia modlitebňa Abbebroukoi je tiež takmer hotová. Predtým sa tento zbor stretával pod prístreškom, 
ktorý úplne nechránil pred zlými poveternostnými vplyvmi. Teraz sa členovia môžu stretávať na 
bohoslužbách bez obáv z vetra a dažďa. 
Vedľa modlitebne Abbebroukoi bude budova učebne, ktorá má byť začiatkom novej školy. Materská škola 
začne fungovať budúci rok a v budúcnosti sa plánuje s jej rozšírením na úplnú základnú školu. Táto 
modlitebňa a školský areál sa nachádzajú v prostredí s malým zastúpením kresťanov. 
V dielni Maranatha sa medzitým pracuje na výrobe oceľových komponentov pre budúci projekt, 
adventistickú školu Niangon. Táto stredná škola naplní veľkú potrebu v tejto oblasti, kde je k dispozícii iba 
málo stredných škôl. 
Maranatha začala pracovať na Pobreží Slonoviny v roku 2019. Jej práca je reakciou na žiadosť cirkvi 
v západo-centrálnej Afrike. Maranatha začala s projektmi v Abidjane, najväčšom meste a sídle Cirkvi 
adventistov v západo-centrálnej Afrike. 
 
Na Šalamúnových ostrovoch bola vysvätená nová škola 
Pri otvorení novej adventistickej školy na ostrove Kolombangare na Šalamúnových ostrovoch 18. mája 
bolo veľa radosti a nadšenia. Na bohoslužbe spojenej s vysvätením Patpaele Adventist Secondary 
School na západne Šalamúnových ostrovov sa zúčastnilo veľa miestnych obyvateľov. Zriadenie 
internátnej školy získalo širokú podporu miestnych mládežníckych skupín, vedúcich cirkví a komunít, 
členov cirkvi, vzdelávacích inštitúcií štátu a cirkvi ako aj vlastníkov pôdy na ostrove Kolombangare. 
Škola so štyrmi bytmi pre zamestnancov, kuchyňou a dočasnými toaletami bola postavená v priebehu 
jedného roka. Ministerstvo školstva a rozvoja ľudských zdrojov Šalamúnových ostrovov poskytlo finančnú 
pomoc na výstavbu dvoch internátov. Nová škola začala prevádzku s 33 študentmi a štyrmi 
pedagogickými zamestnancami vrátane riaditeľa školy Alsona Vavoza. 
 
V Južnej Amerike presunuli masívnu knižnú evanjelizáciu na október 
Kniha „The Greatest Hope“ (Najväčšia nádej) zameraná na skorý návrat Ježiša Krista na našu Zem 
zjazvenú hriechom, bude distribuovaná 31. októbra na rôznych miestach Južnej Ameriky. Tisíce 
adventistov siedmeho dňa v tejto oblasti pôjdu od chudobných štvrtí po apartmány a budú šíriť dobrú 
správu o Kristovom druhom príchode. 
Projekt Impacto Esperança, ktorý sa koná už trinásty rok, sa vyznačuje obrovským nadšením členov 
cirkvi zanietených pre distribúciu misijnej literatúry. Dúfame, že kniha bude inšpirovať čitateľov k tomu, 
aby požiadali o štúdium Biblie a urobili rozhodnutie pre Krista a pripojili sa k Cirkvi adventistov. 
Pôvodný termín stanovený na 25. máj bol presunutý na 25. júla a teraz sa opäť zmenil, aby sa dodržali 
bezpečnostné požiadavky v celom regióne. Po knižnej kampani, 1. novembra, usporiadajú adventisti 
siedmeho dňa po celej Južnej Amerike veľtrhy „Život a zdravie“ pre verejnosť. 
 
Vedúci predstavitelia cirkvi zápasia s klesajúcimi príjmami, obmedzujú rozpočet 
Na základe znepokojujúcich prognóz, ktoré poukazujú na prudký pokles príspevkov vo väčšine oblastí 
cirkvi na svete v dôsledku celosvetovej pandémie COVID-19, vedúci predstavitelia odporučili škrty v 
prevádzkovom rozpočte ústredia cirkvi, vrátane zníženia počtu zamestnancov. 
Administratívny výbor Generálnej konferencie (ADCOM) na zasadnutí 16. júna 2020 odporučil zníženie 
prevádzkových a administratívnych nákladov ústredia GK približne o 7 percent. Odhlasované zníženia 
zahŕňajú rozpočet oddelení generálnej konferencie, 50-percentné zníženie cestovných výdavkov 
a zrušenie predtým schváleného navýšenia platov na rok 2020. Očakáva sa, že celkové úspory dosiahnu 
viac ako 5,5 milióna USD. Odporúčanie ADCOMu týkajúce sa zrušenia niektorých pracovných miest bude 
posúdené na zasadnutí výkonného výboru generálnej konferencie, ktoré sa má uskutočniť 9. júla. 
 

Správy AIS sú prevzaté z  http://news.adventist.org  
 


